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m conceito simples, mas capaz
de aperfeiçoar os modelos de
abastecimento do varejo. Assim
podem ser definidas as caixas-dis-

play, embalagens de transporte especialmente
desenvolvidas para exposição nos pontos-de-
venda. Tendência mundial, essa idéia já está
disseminada nos supermercados americanos e
europeus, onde é conhecida como shelf-ready
package (SRP), ou embalagem pronta para a
gôndola. Uma de suas características é a utili-
zação de sistemas de fácil abertura, como ser-
rilhados, picotes ou fitas plásticas. Com eles,
em poucos segundos as SRPs deixam de ser
caixas de despacho comuns, transformando-se
em módulos de exposição no ponto-de-venda.
Assim, além de proteger e unitizar as embala-

gens primárias durante as operações de despa-
cho e armazenamento, caixas de transporte do
tipo shelf-ready ajudam a padronizar a disposi-
ção das mercadorias nos supermercados. Num
modelo de reposição baseado na retirada dos
produtos das caixas de papelão para posterior
acomodação nas gôndolas, as SRPs têm entre
seus apelos a facilitação desse quebra-cabeça.

Os ganhos não se limitam aos proporciona-
dos à cadeia de abastecimento e aos repositores
do varejo. Na crescente disputa por espaço de
exposição, as caixas-display também trazem
benefícios às marcas, funcionando como uma
espécie de escudo de proteção, demarcando
e mantendo a área de gôndola. "Dificilmente
um produto concorrente é colocado no dis-
play de outra marca quando ele está vazio ou
incompleto", salienta Paulo Berbel, gerente
de engenharia de embalagem da 3M, empresa
que usa caixas-display em diversas linhas de
produtos, incluindo esponjas para lavar louça
e fitas adesivas.





Para Luís Manglano, diretor de marketing da
Gomes da Costa, além de valorizar a exposição
do produto, que fica com a tampa virada para
o consumidor, esse tipo de embalagem oferece
um "grande diferencial aos supermercadistas".

A menção aos apelos das SRPs na ponta da
cadeia torna necessário um parêntese. Acontece
que, ao contrário do que se dá lá fora, o custo
da mão-de-obra dos repositores de mercadorias
nos supermercados brasileiros é baixo. Talvez
por isso as redes varejistas daqui nem sempre
explorem as caixas-display em sua plenitude.
Na apuração desta reportagem, por exemplo, a
equipe de EMBALAGEM MARCA se deparou com
repositores descartando embalagens prontas
para gôndola como se fossem embalagens de
despacho comuns, isto é, antes de sua devida
exposição no ponto-de-venda.

"Somente investimentos isolados em emba-
lagens não bastam", alerta Paulo Sérgio Peres,
presidente da Associação Brasileira do Papelão
Ondulado (ABPO). Para ele, para uma maior
difusão das caixas-display, o conjunto logístico
como um todo precisa ser readequado. "É pre-
ciso haver uma mudança de postura principal-
mente na ponta da cadeia, no varejo", ele diz,
acrescentando que já presenciou em seções de

frutas caixas de papelão ondulado do tipo SRP
sendo descartadas sem cumprir sua função de
exposição no ponto-de-venda. "É algo a se
pensar, especialmente quando consideramos
que as perdas geradas pelas pirâmides de frutas
em supermercados chegam a 17%", informa o
presidente da ABPO.

Esse tipo de postura do varejo explica em
parte a participação ainda tímida das embala-
gens prontas para gôndola no varejo nacional.
Mas os motivos dessa baixa adesão não se
restringem aos supermercadistas. Mais eficien-
tes para o modelo logístico, as SRPs também
são mais sofisticadas, e, portanto, apresentam
custo unitário superior. Enquanto as caixas de
papelão ondulado convencionais são normal-
mente impressas em uma só cor sobre papel
kraft comum, as caixas-display costumam ser
produzidas com várias cores. Além disso, a
impressão pode ser feita sobre materiais de
maior nobreza, que normalmente são acopla-
dos ao papelão ondulado.

"A simples comparação entre os custos de
uma e outra continua sendo uma equação não
resolvida no Brasil", comenta Ailton Pupo,
gerente de novos negócios da Rigesa. O execu-
tivo defende que a análise de custos das caixas
de papelão do tipo shelf-ready deve contemplar
toda a cadeia de abastecimento, e não apenas
o preço unitário da embalagem. "Há reduções
de custo e de tempo em diferentes etapas, mas
elas ainda não foram totalmente mensuradas",
aponta o gerente da Rigesa.

No campo da comunicação de ponto-de-
venda, por exemplo, as caixas-display podem
reduzir investimentos em materiais de mer-
chandising, como painéis, frentes de gôndola
e cartazes. Ademais, seu uso costuma ser
positivo do ponto de vista da comunicação



MODELO A SER COMBATIDO
Na foto de celular feita em supermercado de São
Paulo, amostra do que ausência de SRPs pode causar

da marca, que pode ser colocada em tamanho
maior, potencializando sua visualização e faci-
litando a localização do produto em meio às
marcas concorrentes. Por fim, mas não menos
importante, é preciso considerar que, na ausên-
cia de embalagens de transporte prontas para
as gôndolas, muitas vezes os repositores dos
supermercados improvisam, e acabam cortan-
do os frontais das caixas de papelão ondulado
convencionais com facas e estiletes. Além de
produzir caixas-display capengas ou mal-ajam-
bradas, tal procedimento pode causar danos
aos produtos. Avariados, estes acabam inclusos
nos cálculos de perdas dos fabricantes.

"Apenas apontar esse tipo de embalagem
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como mais caro não é justo", sublinha Robson
Alberoni, gerente de novos desenvolvimentos
da Klabin, importante nome do mercado de
papelão ondulado que também tem investido
em projetos de SRP. A empresa, aliás, aprimo-
rou no ano passado sua linha de caixas-display
dotando-as de fitas de fácil abertura, que pro-
metem agilizar ainda mais as reposições de
ponto-de-venda. No plano das vantagens das
SRPs, Alberoni ressalta que, somados à demar-
cação da área de exposição, essencial quando
o giro é alto ou quando ocorre falha ou falta
de reposição, os benefícios podem resultar em
aumento de vendas. "Nessa conta, a caixa-dis-
play começa a ficar mais barata e vantajosa",
concorda Paulo Berbel, da 3M.

Assim como o aspecto das perdas, cabe
lembrar que, ainda que ínfimos, os recursos
economizados com repositores poderiam ser
alocados em atividades de promoção e estímu-
lo de vendas. Também vale como argumento
o fato de que, segundo pesquisas, em média
as frotas de veículos de carga trafegam no
Brasil com apenas dois terços da capacidade
permitida. Com os vários formatos de caixas
de papelão existentes, uma vez que na maioria
das vezes essas embalagens são fabricadas sem
padrões e sob medida para cada produto, nem
sempre é possível aproveitar todo o espaço útil
do caminhão. Estaria aí outra vantagem das
SRPs, que podem diminuir a falta de padrão
prejudicial a toda a logística dos produtos

Com origens que remontam ao hard dis-
count, como são chamados lá fora os super-
mercados baseados em operações e preços
enxutos, as caixas-display também podem ser
muito úteis no pequeno varejo. "Nas lojas de
vizinhança, os espaços são reduzidos, e o uso
desse tipo de embalagem pode ajudar na dispo-
sição dos produtos", lembra Eduardo Baltazar,
responsável pelo setor de display da Celulose
Irani. Vale observar também que os atacadistas
e distribuidores que atendem esse canal cos-
tumam prestar serviços de desmontagem das
embalagens de despacho, montando paletes e
até caixas de entrega com sortimento misto.
Com SRPs, esse trabalho poderia ser evitado.
No cômputo geral, a viabilidade das emba-
lagens-display não se justifica apenas pela
redução de custos operacionais, mas por um
conjunto de fatores que inclui preservação dos
produtos, estancamento de perdas e otimização
do gerenciamento logístico.

Tradicionais nos balcões de padarias e
papel cartão se consolidam no grande

conceito de embalagens prontas
para gôndolas (SRPs, na sigla em
inglês) é normalmente associa-
do a caixas de papelão ondulado.

No entanto, embalagens-display podem ser
feitas de diferentes materiais, inclusive de
plásticos rígidos. Estes são muito usados, por
exemplo, no mercado de doces, principal-
mente sob a forma de berços e bandejas, que
servem como base de fixação das embalagens
primárias de diferentes guloseimas. Mas as
grandes oportunidades do mercado de SRPs
parecem mesmo reservadas à
cadeia de celulósicas. É o que
mostra a força desse conceito l
no mercado de cartuchos de
papel cartão.

Tradicionais fornecedores
de caixas-display vistas nos
balcões de padarias e mer-
cearias, nos últimos anos os
convertedores de estojos de
papel cartão assistiram à difu-
são desse tipo de embalagem
no grande varejo. "As embala-
gens-display se tornaram uma
ferramenta indispensável em dife-
rentes perfis de varejo, inclusive nos
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igração
mercearias, caixas-display feitas de
varejo e movimentam cartonagens

grandes supermercados", fala Léo Mussulini
Machado, coordenador de marketing da Igel.
Grande convertedora de cartuchos cartonados
do Sul do país, no ramo de caixas-display
a empresa tem explorado mercados como o
de barras de cereal, medicamentos e candies.
"Temos notado uma crescente demanda por
SRPs para a venda de pequenas porções de
alimentos em estruturas flexíveis", aponta
Machado.

A força das caixas-display feitas de papel
cartão também pode ser observada na estra-
tégia da Box Print, outro grande nome do
mercado brasileiro de embalagens cartonadas.
Segundo Sérgio Damião, administrador de
contas da empresa, a unidade de microondula-
dos vem se dedicando mais e mais a esse tipo
de produto. "Formamos uma equipe especia-
lizada no desenvolvimento de layouts e nas

configurações de facas, travas e outros
acessórios que fazem grande diferença no
desempenho das caixas-display", conta

Damião, acrescentando que a Box Print
tem a "maior planta de microondulado da
América Latina". (LH)
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